
NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 6 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, 

ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO 

ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ 

 Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), 

lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové 

kompetence žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru 

vzdělání (B1 nebo vyšší) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději 

do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro 

konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19a odst. 

3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění). 

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout, lze stáhnout 

pomocí odkazů: 

 Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky 

výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky (DOCX) 

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované 

jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál dokladu (certifikátu) k 

nahlédnutí. 

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit 

jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého 

roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a 

podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. 

Poznámka: Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci 

a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části 

žák koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní 

zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou 

zkoušku z cizího jazyka. Pokud by ředitel školy stanovil vlastní další 2 profilové zkoušky, mimo 

zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test 

z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované 

zkoušky. 
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